AGROINŠTITÚT NITRA, štátny podnik,
Akademická 4, 949 01 NITRA
__________________________________________

Pozvánka
na základné
vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov SR

Odborný program:

● Modul 101;
● Modul 102;

Nitra, marec 2010

Modul 102 - Verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín:
AGROINŠTITÚT NITRA, štátny podnik,
Akademická 4, 949 01 NITRA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

organizuje
ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE PÔDOHOSPODÁRSKYCH PORADCOV SR
ODBORNÝ MODUL: 101 a 102
na ktoré Vás pozývame.
● Miesto vzdelávania :
Agroinštitút Nitra, štátny podnik ,
Akademická 4, 949 01 Nitra
● Manažér vzdelávania : prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.,
037/7910 188; M:0902 920 862, e-mail ; simo@agroinstitut.sk
● Garant vzdelávania : Ing. Peter Barboriak,
037/7910 223, e-mail: barboriak@agroinstitut.sk
● Cieľ vzdelávania: Získať odborné vedomosti a spôsobilosti v oblasti
použitia európskych a národných legislatívnych noriem a pravidiel v práci
pôdohospodárskeho poradcu, v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky
a podpory poľnohospodárov v SR.

Tematický okruh prednášok a seminárov :

Modul 101 - Životné prostredie (ZPH 1-5):
▪ Štúdium Smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne
žijúcich vtákoch ;
▪ Štúdium Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane
podzemných vôd pred znečisťovaním niektorými nebezpečnými látkami;
▪ Štúdium Smernice 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného
prostredia a najmä pôdy pri používaní kalov z čistiarní odpadových vôd
v poľnohospodárstve ;
▪ Štúdium Smernice Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov ;
▪ Štúdium Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane
prírodných stanovíšť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín;
▪ Praktická aplikácia softvérového spracovania použitia európskych
a národných legislatívnych noriem v práci poradcu.

▪ Štúdium Smernice Rady 91(414)EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov
na ochranu rastlín na trh ;
▪ Štúdium Smernice Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania
niektorých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a betaagonistov v chovoch zvierat a o zrušení smerníc 81/602/EHS, 88/146/EHS a
88/299/EHS;
▪ Štúdium Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
z 28. januára 2002, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a požiadavky
potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
a ktoré ustanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín;
▪ Štúdium Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001
z 22. mája 2001 o stanovení pravidiel na prevenciu, kontrolu, tlmenie a
eradikáciu niektorých prenosných spongioformných encefalopatií.

● Organizačné zabezpečenie vzdelávania:
▪ MODUL - Dátum konania:

Modul 101 - 09.03.2010
Modul 102 - 10.03.2010

▪ Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4 ,
949 01 Nitra.
▪ Prezentácia účastníkov:
denne od 8.00 do 8.30 h
▪ Odborný program:
od 8.30 do 17.00 h
(vrátane obedňajšej prestávky)
▪ Skúška – test(1h):
po ukončení prednášok
Organizačné pokyny :
▪ Doprava: Autobusové spojenie z autobusovej a železničnej stanice
MHD č. 19, týmto smerom premávajú aj linky č. 8, 14, 15, 32 a 25.
▪ Cena vzdelávania: 137,00 € ( vrátane DPH )
(V cene je aj študijný materiál v elektronickej forme).
Poznámka: Účastnícky poplatok uhradíte na základe vystavenej faktúry,
ktorá Vám bude vystavená,( zaslaná )po ukončení vzdelávania. Úhrada je
možná aj v hotovosti do pokladne AI NR, š.p. - v deň nástupu na
vzdelávanie, čo treba vopred oznámiť garantovi vzdelávania. Účastník
obdrží doklad pre daňový účel.

▪ Rozhodnutie o účasti na vzdelávacích aktivitách vyplňte v
priložených záväzných prihláškach.
Záväznú prihlášku zašlite do 03. 03 2010 poštou na adresu:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik,
Centrum pôdohospodárskeho poradenstva, Akademická 4,
949 01 Nitra, e-mailom: barboriak@agroinstitut.sk

◙ Stravovanie:
V Agroinštitúte Nitra,štátny podnik, Akademická 4,949 01 Nitra
Raňajky = 1,69 € ; Obed= 3,25 € ; Večera = 2,69 €
Celodenný normatív spolu: 7,63 €
Stravovanie, nie je v cene vzdelávania. Stravu možno objednať
najneskôr jeden deň pred konaním vzdelávania na
čísle :
037/791 02 23 (Ing. Peter Barboriak).

◙ Ubytovanie: Hotel Agroinštitút Nitra štátny .podnik.
Ubytovanie, nie je v cene vzdelávania, možno objednať na
čísle:
037/ 653 33 61, alebo osobne – recepcia Hotela Agroinštitút
Nitra, š.p. Akademická 4, 949 01 Nitra.
• jednolôžková izba
48,00€
• dvojlôžková izba: 1 osoba 48,00€
2 osoby 48,00€
• apartmán štand. 3 osoby 68,00€
Platba: v hotovosti resp. platobnou kartou na recepcii Hotela
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4,949 01 Nitra.
● Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch
upraviť program v nevyhnutnom rozsahu, alebo avizované
vzdelávanie sa neuskutočniť/v prípade nedostatočného počtu
prihlásených uchádzačov/.
● Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú
podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre
Agroinštitút Nitra, š.p. a účastníka, ako fyzickú(FO)resp.
vysielajúcu organizáciu, ako právnickú osobu (PO).

Záväzná prihláška
na vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov SR
Modul 101 „ Životné prostredie“ (VS:202 002),
ktoré sa uskutoční : 9. marca 2010
v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik,
Akademická 4, 949 01 Nitra
Meno, priezvisko, titul:…………………………………………………………………………............
Dátum narodenia: ………………………………………………………………………......….............
Rodné číslo : ………………………………………………………………………………………..............
Adresa(bydlisko):
...………………………………………………….......................................................................
Adresa(zamestnávateľ):……………………………..........................................................
..............................................................................................................................
Pracovné zaradenie: ……………………………………………………………………………..……......
…………………………………mobil: …………………………………….....
Kontaktné informácie:
e-mail: ………………………………………………................................

●Osobné údaje sa použijú za účelom vydania potvrdenia v zmysle zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
●Účastnícky poplatok vo výške 137,00 € uhradím Agroinštitútu Nitra š.p. na
základe záväznej prihlášky a vystavenej faktúry z :
▪Bankové spojenie na ťarchu účtu účastníka:.....................................................
IČO:.......................................DIČ:..............................IČDPH:................................
.
Pozn.: Úhrada je možná, aj v hotovosti - v deň nástupu na vzdelávanie do
pokladne AI NR, š. p.
► Záväzná objednávka - prosím označte krížikom / x /:
Stravovanie: ………………2010 ………………2010 .................2010
Raňajky
Obed
Večera
• U ubytovaných sú raňajky zahrnuté v cene.
Dátum: ..................................
pečiatka a podpis prihláseného (FO ):

.................................................

pečiatka a podpis vysielajúcej organizácie(PO): ..................................................

Záväzná prihláška
na vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov SR
Modul 102 „Verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín“(VS:202 003)
ktoré sa uskutoční : 10. marca 2010
v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik,
Akademická 4, 949 01 Nitra
Meno, priezvisko, titul: ……………………………………………………………………………….....
Dátum narodenia: ………………………………………………………………………………………....
Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………………..….....
Adresa(bydlisko):
...………………………………………………….......................................................................
Adresa(zamestnávateľ):
……………………………...............................................................................................
Pracovné zaradenie: ……………………………………………………………………………..……....
Kontaktné informácie:
…………………………mobil: …………………....................…
e-mail: ……………………………............................................
● Osobné údaje sa použijú za účelom vydania potvrdenia v zmysle zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
● Účastnícky poplatok vo výške 137,00 € uhradím Agroinštitútu Nitra š.p. na
základe záväznej prihlášky a vystavenej faktúry z :
▪Bankové spojenie na ťarchu účtu účastníka:....................................................
IČO:.......................................DIČ:..............................IČDPH:................................
.
Pozn.: Úhrada je možná, aj v hotovosti - v deň nástupu na vzdelávanie do
pokladne AI NR, š. p.
► Záväzná objednávka - prosím označte krížikom / x /:
Stravovanie: ………………2010 ………………2010 .................2010
Raňajky
Obed
Večera
• U ubytovaných sú raňajky zahrnuté v cene.
Dátum: .................................
pečiatka a podpis prihláseného (FO ) :

.................................................

pečiatka a podpis vysielajúcej organizácie( PO): .............................................................

